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چکیدنمم
امروزه یکی از متدااو ردریر شوه د ی کد شرریی یش امد ش وم ز دی و ررر تدی
استف یه از نر ی رص یری و نم یشی از جمله رل یزید  ،سد نم رتد رر و یی در
ق لب

ی و ،است که عالوه رر ک شرری وس ع و ،یش ام ش فر ن ی  -اجتم عی یکی از

شوه ی ارزاشی مهم یش خه ی س سی واقتص یی ن ز ره م ش میویا .نم یش
یش کت ب وسم نی قرو ،ن ز که ال ی ک مل وم ز ی و ررر تی ح ت رشر اسدت رده
چشم می ویا .یش واقع پ ش نه ره ک شگ ری شوه نم یش یش اایت وررر ت انس  ،یش
اسالم ره یکی از قصص جذاب قرو ،ر ز می گریی .چن ،که س شه ی سد

یش قدرو،

مج ا اشائه کنناه یکی از زیب رریر پریه د ی نم یشدی اسدت کده ردراا ایدلی و،
خااونا و نقش وفرین  ،و ،ن ز پ مبر عظ م الشأ ،حضرت ی س (ع) و ردرایش وی
رن م ر ستنا .رکت پ مبر یش ایر نقش وفرینی مب ّر اشزه رهکد شگ ری «شوه
م
کلید ژنمها :ررر ت نم یش نقش وفریر نم یش الهی اایت ی س .
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نم یشی» یش زم نه ی مختل

و از جمله یش ام ش ررر تی است.
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جایگااانمایااای

مناانمرواا

م

جایگاه نمایش بهعنوان روش تربیتی در قرآن کریم

مقدمنم

نمایش های الهی  ،در سوره یوسف می باشد ،سهوره ای

امروزه نقش و کاربرد وسیع هنرهای تصویری  ،به

ک خداوند از آن ب عنوان احس القصص نا برده است.

خصوص هنرهای نمایشی ،در زندگی انسان معاصر ،بهر

اثبات قابریت های نمایشی ای قص و دیگر قصص قرآنی

کسی پوشیده نیست ؛ تأثیر گذاری غیر قابل انکار ایه

برای استفاده از آنها در حوزه های مخترف نمایشی کهار

شاخ از هنرها در امورات فرهنگی ،اقتصادی  ،سیاسهی

پیچیده ای نیست ،کما اینک مخهاببی بارهها شهاهد به

و اجتماعی  ،ضرورت توج عمیق تر ب استفاده از ای

نمایش در آمهدن ایه قصهص در قاله

هنر ها  ،در جهت اعتالی فرهنگ اسالمی ،آشکارتر می

نمایشی بوده انهد؛ زیهرا ایهده ههای بکهر ،جهذابیت هها

شود؛ بخصوص آنک  ،ب ای شاخ از هنر در قرآن  ،ب

تصویری و ویژگی های متنی موجود در داستان زنهدگی

عنوان یک روش تربیتی آموزشهی توجه خهاص شهده

حضرت یوسف و دیگر قصص قرآن  ،ای بستر را فراهم

است .از ای رو دستیابی ب اندیش های زیربنایی ایه

نموده تا همچون یک مت فیرم نامه ای امهروزی ،مهورد

شاخ از هنر ها ،ک با رجوع ب منابع معتبر مهی توانهد

استفاه قرار گیرند.

تحقق یابد ،کمک شایانی در بهبود و اصهال سهاختار

اما نکت ای ک در ای مقال محور بحث بوده و ب آن

نظری حاکم بر آن خواهد نمود .اندیش هایی ک ریشه

توج خاص شده است  ،قابریت ههای نمایشهی قصهص

در آداب وسن و فرهنگ اقهوا بشهری داشهت  ،و در

قرآن و سوره یوسف نمی باشهد  ،برکه ههدر بررسهی

مواردی  ،دارای پیشین ای در مکتوبات دینهی و کته

نمایشی است  ،ک ب فرمان خداوند و به نقهش آفرینهی

مقدس ادیان الهی نیز می باشند؛ ک بواقهع آنهها منهابع

حضرت یوسف و برادرش بنیامی صورت گرفت .بواقع
بخشی از قص بر شده در سوره یوسهف یهک نمهایش

معتبر الهی و قابل دسترسی هستند ک ب سادگی از کنار
آنها نمی توان گذشت .

تما عیار و واقعی ب معنای امروزی آن می باشد.
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هنرهای نمایشی ،امهروزه یکهی از مهمتهری ابهزار

همانطور ک برای همگان مشخص است ،هم نمایش

کاربردی و یا به عبهارت بهتهر اصهری تهری ابهزار ،

ها در گذشت و هنر تئاتر در دوره معاصهر ؛ به دو دلیهل

درعرص تولیدات فرهنگی ،برای سرط و هدایت ههای

آشکار ،نمایش خوانده می شوند .اول آنک ویژگهی ههای

نر و پنهان می باشند .از ای رو می بینیم ،دولت ههایی

هر صحن ای بر اساس مت  ،از قبل مشخص می باشهد و

ک از توانایی های عرمی وفنی بهاتتری در ایه زمینه

بازیگران پیشاپیش می دانهد ،قصهد بیهان و اجهرای چه

برخوردارند  ،سهم بیشتری در حهاکم نمهودن مبهانی و
ظواهر فرهنگی خود در جهان کنونی کس

ههای مخترهف

حرکاتی را دارند .و دو آنک مخاببی در صحن نمایش

نموده انهد.

حاضرند و ب عنوان تماشهاگر زنهده  ،شهاهد و نهاظر آن

از همی رو برای مقابل با شهرای بوجهود آمهده ،تز

نمههایش مههی باشههند؛ ک ه ای ه دو ویژگههی در مههاجرای

است ب پیشین شناسی هنرهای نمایشی  ،در کتبی مانند

رودرویی حضرت یوسف و برادرانش نیز ،بوضهو

قرآن ک ریش در اندیش ای الهی داشت و بطهور قطهع

به

چشم می آید و عالوه بر آن خداوند خود نیز ،ب صراحت

معتبرتری منبع می باشد  ،پرداخت شود؛ پیشین ای که

در همان سوره  ،دتیل نمایشهی بهودن مهاجرا حضهرت

روشنگر ،چگونگی کاربرد نمایش ب عنوان یهک روش

یوسف (ع) را بیان داشت است .ب عبارت دقیق تهر بایهد

تربیتی و آموزشی  ،ب خصوص در دی اسال است .در

گفت  :سنگ بنای اولی هنرهای نمایشی مورد قبول دیه

ای راستا ب نظر می رسد مشخص نمودن ویژگی ههای

اسال  ،در سوره یوسف گذاشت شده است؛ ک ب منظور

روش نمایشی بکار رفت در قرآن  ،کمک مؤثری اسهت

رسیدن ب اهدار خاص و ب صورت از قبل براحی شده

در جههت دسههتیابی به سههاختار ایه الگههوی تربیتههی

 ،در میان مخاببینی ک در صهحن حضهور داشهت و نها

آموزشی.

خواست نقش ایفا می کردند ،ای نمایش صورت گرفهت
است؛ ک ب همی دلیل می توان آن را مههر تأییهدی بهر
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کتاب آسمانی قرآن ارائ دهنده یکی از جذاب تهری

دکتر مرتضی افشاری

آموزشی دانست .امروزه نیز ب دلیل پیشرفتهای صهنعت

تز بود ک ب تدریج ب صورت حرکات و صحن بنهدی

سههینما و ترویزیههون  ،نمههایش هههای ب ه نهها نمههایش

های نمایشی کامری در آید .آنچ می توان بها توجه به

در مکان نمایش

حضور ندارد و غیرمستقیم آن را تماشا می کند؛ از ایه

ک تعزی ب عنوان باز نمایی نمایشی وقایع کربال در دوره

قرآن در زمهانی که صهحن

صفویان ب وقوع نپیوست و مؤقور ب جریان ههای ادوار

رو می توان گفت مخاب

های ای نمایش واقعی را در ذه تجسم مهی نمایهد ،

بعد ،از جمر زندی و قاجار  ،بوده است .اما تمهیهدات و

همانند تماشاگر نمایش های ترویزیونی به شهمار مهی

تدابیری ک در ایا عزاداری ماه محر در دوره صهفویان

آیند  ،ک ب رویت یک نمایش اجرا شهده که در مهت

صورت می گرفت ،مقدم ای برای تکوی و تکمیل چنی

قرآن ثبت گشت  ،می نشینند .همچنی با دقهت نظهر در

روند نمایشی در ادوار بعد بوده است ".موضهوع تعزیه

اندیش حاکم بر ای نمایش و تبیی ساختار نظهری آن،

عمدتاً مربوط ب وقایع عاشورا و بعضی از پیامبران و ائم

می توان تئوری های مربوط ب چیستی هنر را اصال و

می باشد ک متون آن بر گرفت از کت

بازسازی نمود ،البت چند نمهایش دیگهر نیهز در قهرآن

باشد .لذا با توج ب ایه نظهرات که در گذشهت دور،

وجود دارد  ،اما ب دلیل اجرای گروهی و ویژگی ههای

سابق ای در مورد بکار گیری مضامی و یا داسهتان ههای

لحاظ شده در ای

نمهایش  ،از آن به عنهوان  ،هسهت

قرانی ب چشم نمی آید؛ آنچ ب ظاهر ،ب عنهوان سهابق

اولی نمایش نا برده شده است.
نکا گیریم
پیشیونمن م

مخترف شیعی مهی

بکار گیری نمایش در حوزه تربیهت اسهالمی دیهده مهی
شود ،می بایست ب دوره معاصر برگهردد  ،که گهره بها
پدیدار شدن سینما و ترویزیون و دیگر هنرههای نمایشهی

مهایمایایشیمد م م م

ترنیتیمم

خورده و اغر

اساس موضوع ها و داستان های قرآنی شکل گرفت و یها

دینی  ،آنچ در وحر اول ب چشم می آید نمایش تعزی

مرهم از آنها بوده است .ک در بیشتر ای آثار نیز تهالش

است".اگرنتوانیم یا حتی نخواهیم ک «تعزی » را المثنای

شده  ،تا در قال

هنر تئاتر قرمداد نماییم  ،ولی ب جرأت مهی تهوانیم از

روایتی قص گون  ،حوادث پر جاذبه

زندگی پیامبران و اولیاء را ب نمایش در آورده ،و عهالوه

نمایش های ویژه ای سخ ب میان آوریم ک نمود بارز

بر توج ب اهدار تربیتی  ،تولید آثهار نمایشهی را نیهز ،

نبوغ نمایشی مرد ایهران ترقهی مهی شهود.....و همهی

کاری ارزشی جروه دهند.

حرکات نمایشی یا بهتر بگهوییم شهبی خهوانی «تعزیه

همانطور ک اشاره شد  ،قدمت نمایش ههای دینهی از

گردانی » سنت هنری و نمایشی اهل تشهیع اسهت که

منظر کارشناسان  ،ب سیصد سال قبل باز می گهردد  .امها

سیمای وجی و معصو قدیسی را از روزگار که تا ب

بواقع سابق نمایش های دینی ،عمری بسیار بوتنی تر از

امروز ،در برابر دیدگان اهل معنا عیهان داشهت اسهت".

آنچ می پندارند  ،دارد .و اگر هدر از بر پیشهین به

تعزی ب شکل نمایشی آن عمری حدوداً سیصهد سهال

معنای دقیق آن  ،رسیدن ب نمون های اولی ای دسهت از

داشت است و سهابق ای در قبهل از آن وجهود نهدارد

هنرها باشد ،باید اظهار داشت :تا بحال از قدمت و سهابق

"نخستی نشان ها از شکل گیری عناصر مشخص تعزی

واقعی نمایش های دینی سخنی ب میان نیامده است.

در مقا باز نمایی نمایشی واقع کربال ،در اواخهر دوره

نکا گیریم
پیشیونمن م

صفوی در زمان سرطنت شاه سرطان حسی چههره مهی

مهایمایایشیمد مقرآ مم

قرآن ب عنوان معتبر تهری منبهع الههی چنهد نمونه

نماید .ب کارگیری اراب و نشان دادن وقهایع کهربال بها
توالی داستانی آن روی اراب ب وسیر بازیگران  ،نشهان

خاص از هنر های نمایشی را ،با بیهانی تصهویری و زیبها

از بریع تعزی ب مثاب بارز نمایشی وقایع کربالسهت .

ارائ داده است .نمون برجست آن ،نمایش الهی بر شده
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با توج ب سوابق موجود در حهوزه نمهایش ههای

آثار بوجود آمهده درایه دوره  ،یها بهر
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شواهد و اسناد موجود با قطعیت ابراز داشت  ،ای اسهت
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استفاده روش های نمایشی در جههت اههدار تربیتهی

ولی هنوز برای شکل گیری کامل نمایش ای وقایع زمهان

جایگاه نمایش بهعنوان روش تربیتی در قرآن کریم
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خداوند ،نقش آفری چنی نمایشهی شهده و دقیقهاً به

آن در قرآن توج نکرده است و حتی در زمهانی که به

معنای امروزی ،در آن نقش ایفا کرده اند ،اما تاکنون ب

داستان حضرت یوسف اشاره نموده  ،نگاهی همانند دیگر

ای ویژگی خاص ،احس القصص توج نشهده  ،و در

قصص و موضوعات قرآنی به آن داشهت و فقه ارزش

تمامی موارد رجوع و استفاده از ای سهوره  ،از جنبه

های بصری و هنری آن را بر شهمرده اسهت ،چنانچه در

صفح  161اشاره داشت "یکی دیگر از خصائص هنهری

نمایشی بودن آن غفرت شده است؛ در حالیک ای قص
واقعی ،یک نمایش تمها عیهار را در دل خهود داشهت

داستان در قرآن ای است ک گاه یک نمایش از تابروهای

است ،ک تا بحال از نظر پژوهشگران پنهان مانده است.

مخترف تشکیل شده و خالء حاصر میان هریهک از ایه

در واقع چ درگذشت و چ در دوره معاصر به کته

مجالس را قوه خیال پر می کند کما اینک با مراجعه به

دینی  ،خصوصاً ب قرآن کریم  ،بواسط ابالعات مستند

سوره یوسف یعنی سوره دوازدهم از قرآن مالحظه مهی

و قابل ابمینانی ک در آن در مورد انبیاء آمده است ،ب

کنیم ک ای داستان از  18تابرو یا مجرس تشکیل شده ک

عنوان یک منبع تاریخی و موضوعی معتبر نگاه شهده و

مرتباً پرده مهی افتهد و تهابرو دیگهری در معهر ،دیهد

تماشاگر قرار می گیرد ".در واقهع بایهد گفهت :قهدرت

از آن بیشتر برداشت «ایده» شده است ،اما در خصوص

تصویری و نمایشی قرآن  ،سید قط

چگونگی و اجرای عمری ای موضوعات ب خود قهرآن

را مجهذوب خهود

قابریت قرآنهی را که شهامل بخهش
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مراجع نشده است .تنها پژوهشی که تها حهدودی به

نموده و ایشان ای

قرآن از منظر نمایشی پرداخت است ،کتابی از سید قط

عمده ای از تصاویر قرآنی می باشهد را ،بررسهی نمهوده

ب نا آفرینش هنری در قرآن است .سید قط در ایه
کتاب اظهار داشت  :ک تمامی قرآن متشکل از تصهویر

است؛ و عریرغم توج و بررسی دقیق  ،ای نمایش الهی
موجود در قرآن ،از چشم ایشان نیز پنهان مانهده اسهت ،

می باشد و از مجموع ای تصاویر صهحن ههای بهدیع

نمایشی ک می تواند در بر اندیش زیربنایی ای حهوزه

نمایشی بوجود آمهده اسهت  ،چنانکه در صهفح 181

از هنر و دیگر حوزه های هنری و ارائ ویژگی های یک

کتابش بیان داشت " :قرآن در اداء تما اغهرا ،،حتهی

نمایش از منظر الهی  ،کمک شایانی ب نمایهد .در اینجها

برهانی و جدلی  ،از روش تصویری و خیال انگیز بههره

برای آشنایی ب قدمت نمایش های الهی  ،ب اختصهار به

برداری می کند ]1[ ".و در بخشی دیگر از کتاب خود

چهار نمایش ک در قرآن آمده است  ،اشهاره مهی شهود

در صفح  111ب نقش تصویر و ویژگی های نمایشهی

وسپس بررسی کامل تری از نمایش سوره یوسهف ارائه

داستان های قرآنی پرداخت و بیهان مهی دارد " :نقهش

می گردد .اما پیش از ارائ ای نمون هها تز اسهت به

داستان در قرآن ،ج از دیدگاه موضوع و شیوه نمهایش

اصری تری ویژگی تربیت از منظر قرآن اشاره شود تا بهر

یا کارگردانی  ،همانگون ک در داستان های هنری آزاد

مبنای آن بتوان تحریل مناسبی از نمایش های تربیتی قرآن

ک صرفاً مطروب مجرد خاصی دارند  ،کهامالً متفهاوت

بیان داشت .مهمتری ویژگی تربیت در اسال را می تهوان

است و هدر اساسی آن  ،قبل از هرچیز  ،دعوت دینی

با درتعریف آن یافت در ایه خصهوص شههید مطههری

است......با اینحال نمی توان انکار کهرد که بها وجهود

چنی بیان داشت اند« :تربیهت عبهارت اسهت ازپهرورش

غر ،دینی اینگون داستان ها ،ب عرت قدرت تعبیهر و

دادن ،یعنی استعدادهای درونی یی را ک بهالقوه در یهک

عظمت تصویرپردازی در قرآن ،واجهد کمهال اهمیهت

شئی موجود است ب فعریهت در آوردن و پهروردن ...... .

نمونه ههای

ای پرورش دادن ها ب معنی شکوفا کهردن اسهتعدادهای

مخترفی از ای صحن ها را شر داده و بررسی نمهوده

درونی آن موجود ها است ک فق در مورد موجودههای

هنری نیز هستند ".با اینکه سهید قطه

زنده صادق است .و از همی جا معرهو مهی شهود که
تربیت تابع و پیرو ببیعهت و سرشهت شهئی باشهد» امها

 -1قطب  ،سید  ،)1631(،تهران ،،فرراش ه ر رار قر قراف ، ،تا ر
مح د مهدر روالقوند  ،ب یاق قاف ، ،ص181

استعدادها و نیروهای بالقوه متنوع ای در انسهان اسهت ،
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در سوره یوسف است ،ک در آن حضهرت به فرمهان

است ،اما ب وجود چند نمایش هنری ب معنهای امهروزی

دکتر مرتضی افشاری

اولویت قرار دارد؟ بهتری پاسخ برای ای سوال را مهی

باید اظهار داشت ،اصری تری و عمهومی تهری ویژگهی

توان در قرآن و در سوره زمر آیات 11و ،18یافت.

تربیت از منظر قرآن پرورش مهمتری استعداد انسان یعنی

فَبَشِرْ عِبَادِ * الَذِی َ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَبِعُونَ أَحْسَهنَ ُ

بر آن  ،اهدار مخترفی نیز در راهکارهای تربیتی منجمره

أُوْلَئِکَ الَذِی َ هَدَیهُمُ الرَ ُ وَ أُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُواْ األَلْبابِ .

روش های نمایشی قرآن وجود دارد ک ذیالً ب آنها اشاره

پس بشارت ده ب آن بندگان م ک ب سخ گوش
فرا مى دهند و از بهتری آنها پیروى مى کنند .ایشهانند

می شود.

کسههانى کهه خههدا هدایتشههان کههرده و اینههها همههان

1امایایشایممساتودمد مج اهم هاد ومآم و ایم م

خردمندانند.

ترنیتیمت سطمو غمنر یم اسا م

در شر ای آی شههید مطههری آورده انهد « :آیه

ب نظر می رسد اولی نمایش در عالم فرش ب لحهاظ

عجیبی است :بشارت بده بندگان مرا  ،آنان ک سخ را

قدمت  ،یک نمایش مستند از رفتار زاغ باشد ،که مشهاب

استماع می کنند ..بعد چکار می کنند؟ آیها ههر چه را

نزدیک ب آن را مهی تهوان فهیرم ههای مسهتند امهروزی

شنیدند همان را باور مهی کننهد و همهان را بکهار مهی

دانست .ای نمایش مستند در سوره مائده آمده است.

بندند ،یا هم را یکجا رد می کنند؟ فَیَتَبِعُهونَ أَحْسَهنَ ُ ،

سوره مائده /آی 11

نقادی می کنند ،سبک سنگی می کننهد ،ارزیهابی مهی

پس خدا زاغی را بر انگیخت ک زمی را می کاویهد،

کنند ،آن را ک بهتر است انتخاب می نمایند و آن بهتهر

تا ب او نشان دهد چگون جسد برادرش را پنههان کنهد .

انتخاب شده را پیروی می نمایند .آنوقت مهی فرمایهد:
چنی کسانی هستند ک خدا آنها را هدایت کرده( یعنی

قابیل گفت« :وای برم  ،آیا عاجز ک مثل ای زاغ باشهم
تا جسد برادر را پنهان کهنم؟» پهس از زمهره پشهیمانان

هدایت الهی یعنی ای  ،استفاده از نیروی عقل) وَ أُوْلَئِکَ
هُمْ أُوْلُواْ األَلْبابِ ،اینها ب راستی صاحبان عقل هسهتند،

آنچ در اینجا در وحر اول ب چشم می آید ،بیان بی

ای دعوت عجیبی است .از ای آیه  ....پیداسهت که

پرده خداوند است ک در آن اشاره می شود ،بهرای حهل

یکی از بارزتری صفات عقل انسان همی تمیز و جهدا

مشگل قابیل و آموزش و تنب او از یک نمایش مستند ک

کردن است ،جدا کردن سخ راسهت از سهخ دروغ،

توس زاغ اجرا می شود ،استفاده گردیده  ،از ای رو به

سخ ضعیف از سخ قوی ،سخ منطقی از سخ غیر

دلیل آنک حضرت حق خود کارگردان بهوده و همچنهی

منطقی و خالص غربال کردن» پس باید گفهت کسهانى

مخاب

ک قدرت تفکر و تعقل خویش را ب کار مى اندازنهد و
درباره مسائل ،بدون تعص

آن نمایش  ،یعنی قابیل ب بهور زنهده تماشهاگر

صحن بوده ؛ آن را می توان یک نمهایش مسهتند قرمهداد

مى اندیشند و گفته هها و

نمود ک بواقع چنی نیز می باشد .ای نمایش که اولهی

سخنها را مورد تحقیق قرار مى دهند و آنها را با هم مى

کاربرد نمایش برای آموزش انسان بوده  ،هم اکنون نیز ب

سنجند و بهتری آنها را بر مى گزینند ،از جمر صاحبان

عنوان یکهی از مهؤثرتری روش ههای کهاربردی مهورد

خرد و اندیش اند .و قرآن ب آنان بشارت مى دههد که

استفاده قرار می گیرد .در ای نمایش دو نکت آموزشهی و

در مسیر هدایت الهى قرار گرفت اند ،زیرا اینهان براثهر

تربیتی وجود دارد ک ب هر دو نکت در آی اشهاره شهده

تکاپوى فکرى ،قدرت تعقل و اندیش خود را پهرورش

است .نکت اول آموزش دادن انسان برای دف مردگهان و

داده اند و در نتیج ب حقیقت و عمق مسائل رسیده اند

نکت دو ک مضمونی تربیتی دارد ،توج دادن قایبل و یا

.ک با توج ب تعریف تربیت می تهوان گفهت  :ههدر

انسان ب عجز و ضعف اوست ،که موجه

تربیتی اسال  ،پرورش و ب فعریت رساندن رو حقیقت

پشهیمانی و

توب قابیل می گردد .همچنی ای نمایش را می تهوان به

جویی و قوه تشخیص در انسهان در هسهتی شناسهی و

لحاظ عرمی مستندی برای نشان دادن  ،نقطه آغهاز سهیر

تمیز صواب و ناصواب کری اعمال و رفتارهای اخالقی

تکوینی آموزشی و تربیتی انسان در حیات زمینی دانست.
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قوه عاقر او می باشد..در کنار ای ویژگی و هدر مترت

Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

بنابرای بایهد دیهد کهدامیک از قهوه ههای انسهانی در

در جهت رسیدن ب کمال انسانی می باشد .از ایه منظهر

جایگاه نمایش بهعنوان روش تربیتی در قرآن کریم
Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

را روشهنتر مهی

همچنی هدر ثانوی آن ک بر شناخت انسان از خهود

نماید« :ای گوش از داستان فرزنهدان آد که خهدای

و نسبتش ب صاح

هستی بوده  ،ک در تقریهد از زاغ و

تعالی کالغی را فرستاد تا با کندوکاو کهردن زمهی به

احسههاس عجههز و نههاتوانی او و ثمههره آن که نههدامت و

قاتل تعریم دهد ،چگون جسد برادر را در زمهی پنههان

پشیمانی از رفتار غیر اخالقی بود ،به نمهایش در آمهده

کند و او بعد از مشاهده کهار کهالغ گفهت :یها ویرتهی

است .

اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فهاواری سهواه اخهی

2امایای

 505المیزان بیان داشت اند ک مطره

فاصبح م النادمی یک آی از قرآن است که در نهوع

واسیمنامتکینمنرمق نمراقلنم اسا

خود نظیری در قرآن ندارد ،آی ای است ک حال انسان

یکی از اولی نمایش های دینی ک در قرآن بهر شهده ،

در استفاده از حس را مجسم می سازد و خهابر نشهان

توس حضرت ابراهیم (ع) ب نمایش در آمد که دادای یهک

می کند ک بشر خواص هر چیزی را به وسهیر حهس

براحی هوشمندان و برنام ریزی شده بوده است.

خود درک می کند و بعد از درک و احساس آنرا مهاده

سوره انعا  /آی 16

خا دستگاه تفکر خود کرده  ،با دستگاه فکهریش از آن

آی  /15واینگون  ،مرکوت آسمان ها و زمهی را به

مواد خا قضایایی می سازد ک ب درد اهدار و مقاصد

ابراهیم نمایاندیم تا از جمر یقی کنندگان باشد.

زندگیش بخورد ..... ،اوست ک با تعریم خهود بشهر را

آی  /16پس چون ش

هدایت کرده ک چگون وجود خود را ب کمال رسهانده

بر او پرده افکنهد  ،سهتاره ای

دید ؛ گفت « :ای پروردگار مه اسهت ».و آنگهاه چهون

ودر زندگیش از آن برخهوردار شهود......تها آخهر آیه
داستان پسران آد نفرمود :کالغی تصادفاً آمهد ...برکه

غروب کرد  ،گفت  :غروب کنندگان را دوست ندار .
آی  /11و چون ماه را در حال برهوع دیهد  ،گفهت :

فرمود :خدای تعالی کالغی را فرستاد تا نشان دهد که
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«ای پروردگار م است ».آنگاه چون ناپدید شد  ،گفت :

چگون می توان چیزی را در زمی پنهان کرد ،برای ای

اگر پروردگار مرا ههدایت نکهرده بهود قطعهاً از گهروه

بود ک ب فهماند در حقیقت کیفیت پنهان کردن جسهد

گمراهان بود .

برادر در زمی را خدای تعالی ب قاتل یاد و تعریم کرد،

آی  /18و چون خورشید را بر آمده دید  ،گفت« :ای

پس کالغ گو اینک خودش متوجه نبهوده که مهأمور

پروردگار م است .ای بزرگتر اسهت  ».و هنگهامی که

خدای سبحان است ،و همچنی پسر آد متوجه نبهوده

افول کرد  ،گفت  :ای قو م  ،م از آنچ [بهرای خهدا]

ک خدائی مدبر دارد  ،امر او را تدبیر می کند و فکر او

ریک می سازید بیزار .

را هدایت می نماید «اوست ک بشر را آفرید و ب سوی

آی  /17م از روی اخالص  ،پاکدتن روی خهود را

کمال عرم و به منظهور رسهیدنش به ههدر زنهدگی

ب سوی کسی گردانید ک آسهمان هها وزمهی را پدیهد

هدایتش کرده و می کند ».کال عالم بوضو اشاره ب

آورده است؛ و م از مشرکان نیستم.

ویژگی اصری تربیت یعنی پرورش قوه قدرت تشخیص

با توج ب مضمون آی  /15می توان گفت ک خداوند

انسان اشاره داشت و عالوه برآن پرده از نقهش عوامهل

با بر ای نکت ک  ،ب حضرت ابتدا شناخت و آگهاهی

مؤثر ک همانا اراده و تهدبیر خداونهد در ههدایت مهی

تز در مورد مرکوت آسمان ها و زمی داده شده اسهت

باشد ،برداشت است بنابرای از مباحث بهر شهده در

یعنی وسیر و دانش از قبل در اختیار ابراهیم گذارده شده

بخش کرامت نفس در قرآن و حدیث از کتاب تعرهیم و

 ،تأکید بر ای مطر

تربیت در اسال شهید مطهری اینگون استنباط نمود ک

داشت ک عمری ک پیامبر قرار است

انجا بدهد بر گرفت از دانش می باشد یعنی پیامبر با عرم

رفتار های اخالقی در اسال را ک نوعی از تر بیهت و

ب دست آمهده و معرفهت و یقهی کامهل؛ چنهی روش

پرورش است ،می توان مجموع رفتارهایی دانست ک
موج

محضرتم نر هیم،م

یمنر یم ثبااتمداد م

نمایشی را بکار بستند؛ ،نمایشی ک بهرا  ،کهارگردان و

رشد و کمال انسهان و قهرار گیهری انسهان در

نقش آفری اول آن خود پیامبر بودنهد ،بواقهع ایه آیه
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در شر ای آی عالم بباببایی در جرد  5ص  501تا

جایگاه حقیقی خهویش و حفهع عهزت نفهس او بشهود.

دکتر مرتضی افشاری

بدست آمده حضرت می باشد ک از برر خداونهد به

و حتی در پایی تری سطح آن نیز می تواند کاربرد داشت

مشخص است ک نیهازی به توضهیح زیهادی نهدارد،

توانایی قوه عاقر انسان شهده ،حکایهت از اهمیهت ایه

همچنی تفسیر عالم ببابباییی از ای حرکت حضرت

استعداد درونی و تربیت و پرورش آن داشت ک در مورد

ابراهیم(ع) ب خوبی بیانگر چنی ویژگی اسهت« .اینجها

دشوار تری مباحث شهناخت و اثبهات خداشناسهی که

حضرت ابراهیم خود را ب جای کسی قرار می دهد ک

مرتب با رو حقیقت جویی تمامی انسان ها بوده و برای

اصالً ستاره و ماه و خورشیدی ندیده است ...از آفتهاب

جاهل تری مرد  ،ب شکری ساده و تصویری بکار گرفته

هیچگون ابالعی جز ای ندارد ک ای از ستاره بزرگتر

شده است .از ای رو باید گفت ای نمایش اشاره ب نقش

است ،اینک آفتاب جرمی است و یا صفح ای نهورانی

رشد و قوه تمیز انسهان در خداشناسهی و بازتهاب آن در

است و آیا چیزی است ک با نور خود موجودات زمی

رفتار های اخالقی آن که نتیجه آن مسهتقیماً بها خهود

را اداره و با گردش خود ب حس

ظاهر حس  ،ش

شخص ارتباط پیدا می کند ،داشت و تأکیدی بر ارتقهاء و

روز را ب وجود می آورد؟ و آیا ای ماه و ستاره  ،هم
ش

پرورش ای استعداد درونی انسان دارد.

از افق بروع نوده و در برر دیگر افهق ،غهروب

نکا گیریمایای
2امن م

می کنند یا ن ؟ ظاهر کال آن حضرت می رساند ک او

نهمپرساتا مد مدد واسایمناامتکیانمنارمقانلیاهم

هیچ خبری از ای جزئیات نداشت است ».ک ایه بیهان

ت ااییماشاانم واسیم اسا م

عالم با توج ب آی ابتدا ه فرموده« :مرکوت آسمان ها
و زمی را ب ابراهیم نمایاندیم» اشارگر جنبه نمایشهی

یکی دیگر از نمایش های قرآن ک در سوره انبیهاء و
در چند آی متوالی ب آن اشاره شهده  ،چیهزی جهز یهک

ای داستان می باشد .با توج ب موارد بیان شده در آی ،

با برنام ای از پیش براحی شده برای قهومش به اجهرا

زمان متفاوت بایستی  ،صورت گرفت باشد .ک بنها به

درآورد.

گفت قرآن  ،دارای شش پرده بهوده :پهرده اول و دو ،

سوره انبیاء /آیات  51تا 55

زمان درخشش و افول ستاره  ،پهرده سهو و چههار ،

آی  /51آنگاه ک ب پدر خود و قهومش گفهت  :ایه

زمان بروع ماه و بروع فجر ،و پرده پنجم و ششم  ،بها

مجسم هایی ک شما مالز آنها شده اید چیستند؟

بروع خورشید شروع و با غروب آن ب اتما می رسد.

آی  /51کفتند  :پدران خود را پرستندگان آنها یافتیم.

آنچ در ای نمهایش مشههود اسهت ،اسهتفاده آگاهانه

آی  /55گفهت :قطعهاَ شهما و پهدرانتان در گمراههی

حضرت از عناصری همانند ستاره  ،ماه و خورشید  ،در

آشکاری بودید.

شهده

سوره صافات /آیات  87و 70

توس ایشان در مورد آسمان و زمی وجود داشت انهد.

آی  /70و گفت :م کسالت دار .

ک از همان بریق حضرت ب اثبات وجود خدا پرداخت

آی  /71پس پشت کنان از او روی بر تافتند.

است  .ب هر شکل ای روش نمایشی  ،یک روش تأیید

سوره انبیاء/آی 51

شده در قرآن است ،ک می تواند تکی گهاه ارزشهمندی

سوگند ب خدا ک پس از آنک پشت کردید و رفتیهد،

برای استفاده از روش های نمایشی برای بر مباحهث
دینی و اهدار تربیتی باشهد .زیهرا به موجه

قطعاً در کار بتانتان تدبیری خواهم کرد.

همهی

سوره صافات /آیات  71تا 71
آی  /71تا نهانی ب سوی خدایانشان رفت و گفت :آیا

روش ،یکی از ماندگارتری راه های اثبات خداشناسهی
نیز شکل گرفت  ،ک در همه ادوار قابهل اسهتفاده مهی

غذا نمی خورید؟

باشد .در ای روش نمایشهی تکیه اصهری بهر قهدرت

آی  /71شما را چ شده ک سخ نمی گویید؟
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نقش آفرینی دیگر توس حضرت ابراهیم نمی باشد ،که

مشخص است  ،ای نمایش در چند پهرده و در چههار

اجرای ای نمایش است  ،که در دانهش کسه

منر یماشا مد د ممف ممج ا م
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او داده شههده اسههت .اعمههال نمایشههی حضههرت چنههان

باشد .اهتمامی ک در ای آی در قال

و

نمایش ب ارزش و
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بیانگر ای است ک نمایش انجا شده برخاست از دانش

استدتل و منطق بوده ک در هر رتب ای قابل استفاده بوده

جایگاه نمایش بهعنوان روش تربیتی در قرآن کریم

سوره انبیاء /آیات  58تا 65

با اینک بت ها سنگ و چوب بودند و او می دانست که

آی  /58پس آنها را جز بزرگترشان را ریز ریز کرد،

جمادات ن غذا می خورند و ن حرر می زننهد و لهیک
شدت خشمی که از آنهها داشهت وادارش کهرد آنهها را

باشد ک ایشان ب سراغ آن بروند.

موجوداتی با شعور فر ،کند و همان اعترا ،هایی که

آی  /57گفتند چ کسی با خدایان ما چنهی معامره

ب اشخاص باشعور می شود ب آنها بکنند ..... .اسهتفهامی

ای کرده  ،ک او واقعاً از ستمکاران است؟

ک در آی شریف هست استفها توبیخی است و در عهی

آی  /60گفتند :شنیدیم جوانی ،از آنها ب بهدی یهاد

حال احتجاجی است بر بطالن بریق مرد  ،مهی فرمایهد:

می کرد ک ب او ابراهیم گفت می شود.

چیزی ک انسان آن را ب دست خود تراشیده  ،صهالحیت

آی  /61گفتند :پهش او را در برابهر دیهدگان مهرد

ندارد ک مدبر انسان و معبود او باشد ،با اینک آفریهدگار

بیاورید .باشد ک آنان شهادت دهند.

انسان و اعمالش خداست و معرو اسهت که خرقهت از

آی  /61گفتند :ای ابراهیم  ،آیا تو بها خهدایان مها

تدبیر جدا نیست ،پس همان بور ک خدای سبحان خالق

چنی کردی؟

آدمی است ،رب آدمی نیهز هسهت و ایه از سهفاهت و

آی  /61گفت :ن برک آن را ای بزرگترشهان کهرده

حماقت است ک ای خدای عزیز و رب واقعهی را کنهار

است ،اگر سخ می گویند از آنها ب پرسید.
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در اینجا اشکالی ب نظر می رسد .و آن اینکه ایه

گذاشت و سنگ و چوب را بپرسهتند ».محهاوره حضهرت

قول ابراهیم (ع) ک برک آن کار را [شکسهت بتهان] را

ابراهیم(ع) با بت ها ک تکی ب نهوعی نشهان شناسهی از

بزرگتر آنها انجا داده است ،دروغ است و دروغ تیهق
انبیاء نیست  .پاسخی که مفسهران از جمره میبهدی و

اعمال ببیعی وبدیهی دارد ،خبر از نقش قدرت تشخیص
و توانایی نشان شناسی انسان دارد که بهر پایه قهدرت

ابوالفتح و اما فخرداده اند ای اسهت که مهراد او آن

منطق و استدتل و استفاده از قوه عاقره در خصوصهیت

بوده  ،تها عجهز و خهواری و در مانهدگی و سهرانجا

فطری انسان و رو حقیقت جهویی او در خهدا شناسهی

سزاوار برای معبودیت نبودن بتان را ب آنها نشان دهد.

شکل گرفت است .از اینرو می توان گفهت :ایه نمهایش
جایگاه و نقش رشد و پرورش ای استعداد انسهانی را در

آی  /65پس ب خود آمده و ب یکهدیگر گفتنهد :در

مسیر تکامل انسان ب بهتری شهکل به تصهویر کشهیده

حقیقت شما ستمکارید.
ای چند آی بوضو بیانگر یهک راه حهل نمایشهی

است .و هدر ثهانوی آن که همهان غفرهت جهاهالن از

است ،ک حضرت ابراهیم برای آشکار سهازی جههل و

ارزش توانایی های وجودی انسان در بهره گیری از آنهها

گمراهی قومش بکار گرفهت؛ تظهاهر به بیمهار بهودن

درارتقاء جایگاهش در هستی را نشان می دهد.

حضرت  ،شکست بت ها و گذاشت تبر بهر دوش بهت

3ام جر یمایایشیمت سطمفر تنمهامنار یمآوماای

بزرگتر  ،کاری بود ک پیامبر در ای جهت انجها داد ،

حضرتمد

اما در مقابل قو خود ،آن را کتمان نمود .ای حرکهت

دم(ع)مم

از دیگر نمایش های یاد شده در قرآن ،نمایشی اسهت

حضرت ک نمایشی واقعی برای نشان دادن ناتوانی بت

ک در سوره ص آمده  ،ک خداوند آن را بهرای هوشهیار

ها و در نتیج جهل پرستش کنندگان بهت هها بهوده و

نمودن و آزمایش حضرت داوود براحی نموده است .در

هست ،مبی قابریت روش نمایشی بهرای بیهان مفهاهیم

ای نمایش دو فرشت بازیگر اصری بوده ک با بر یهک

پیچیده و ذهنی است .ک بهر پایه شهناخت و ویژگهی

اختالر ساختگی حضرت را وادار ب قضاوت غره مهی

نشان شناسی انسان از مظاهر عمومی عالم ببیعت یعنی

نمایند.

غذا خوردن و حرر زدن ک نشان ای ببیعی برای یک

سوره ص/آیات  11تا 15

انسان زنده و توانا می باشد ،شکل گرفت اسهت .عالمه
ب گون ای غیر مستقیم ب ای مطر

م

آی  /11آیا خبر داد خواهان ،چون از نمازخان [او] بات

اشاره داشهت انهد

زفتند ،ب تو رسیده ؟
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آی  /71پس با دست راست بر سر آنها زدن گرفت.

«سخنانی است ک ابراهیم(ع) ب بت های مشرکی گفته ،

دکتر مرتضی افشاری

آی  /11وقتی بر داوود در آمدند ،و او از آنهان به
از ما بر دیگری تجاوز کرده  ،پهس میهان مها به حهق

می شدند ،ن ب بوری ک او را دچار فزع کنند .و دیگهر

داوری ک  ،و از حق دور مشو و مها را به راه راسهت

اینک اگر امر عادی بود  ،داوود از کجا فهمید ک جریهان

راهبر باش.

صحن ای بوده برای امتحان وی .و نیز از جمره فهاحکم

آی  /11ای برادر م است  .او را نود و ن مهیش ،

بی الناس بالحق و ت تتبع الهوی بر می آیهد که خهدای

و مرا یک میش است ،و می گوید  :آن را ب م بسهپار،

تعالی او را با ای صحن بیازمود تا راه داوری را ب او یاد

و در سخنوری برم غال

بدهد و او را در خالفت و حکمرانی در بی مرد اسهتاد

آمده است.

سازد .هم اینها تایید می کنند ای احتمال را ک مراجعه

آی [ /15داوود] گفت :قطعاً او در مطالب میش تو بر
میش های خودش  ،بر تو سهتم کهرده  ،و در حقیقهت

کنندگان ب وی مالئک بوده اند ک ب صورت مردانهی از

بسیاری از شریکان ب همدیگر ستم روا می دارنهد  ،به

جنس بشر ممثل شده بودند ......و در کتاب عیهون اسهت

استثنای کسانی ک ایمان آورده و کارهای شایست کرده

ک در باب مجرس رضا(ع) نزد مهأمون و مباحثه اش بها

اند  ،و اینها پس اندکند  ،و داوود دانست که مها او را

ارباب مرل و مقاتت ....ای جهم پرسید :یاب رسهول ا

آزمایش کرده ایم .پس از پروردگارش آمرزش خواست

پس گناه داوود در داستان دو متخاصم چ بهود؟ فرمهود

و ب رو درافتاد و توب کرد.

وای بر تو خطای داوود از ای قرار بود ک در دل گمهان

آید  ،یک نمایش واقعی می باشد ک توس فرشتگان بهرای
آزمایش حضرت داوود ب اجرا در آمده است ..درمهت ایه

دو فرشت نزد وی فرستاد تا از دیوار محرابش بات رونهد،
یکی گفت ما دو خصم هستیم ،ک یکی بر دیگهری سهتم

نمایش  ،ب گون ای شهرای و زمینه قضهاوت عجوتنه و

کرده ،تو بی ما داوری ک و از راه حق منحرر مشهو ،و

احساسی مهیا شهده اسهت ،که ههر مخهاببی بالفاصهر ،

ما را ب راه عدل رهنمون شهو..... .داوود بهدون اینکه از

همچون پیامبر عجوتن و احساسهی قضهاوت مهی نمایهد.

برر مقابل بپرسد :تو چه مهی گهویی؟ و یها از مهدعی

چگونگی وارد شدن افراد بهر حضهرت داوود که موجه

مطالب شاهد کند در قضاوت عجر کرد و عری آن بهرر

هراس آنی پیامبر گردید؛ تقاضای قضاوت نمهودن آنهان از
پیامبر در شرای نامناس
هستند ،ک موج

و ب نفع صاح

مکانی و زمانی  ،از جمر عهوامری

یک میش حکم کرد ،و گفهت :او که از

تو می خواهد یک میشت را هم در اختیارش بگذاری به
تو ظرم کرده  ،خطای داوود در همی بوده که از رسهم

قضاوت سریع حضهرت مهی شهود .در

واقع تذکر همی نکت  ،یعنی پرهیز از سطحی نگری و عجره

داوری تجاوز کرده »......در جای دیگر عالم ب ای معنها

نکردن در قضهاوت ،ههدر تربیتهی و اصهری ایه صهحن

اشاره فرموده «آنچ از آیات استفاده می شهود ،دقهت در

نمایشی می باشد.

آیاتی ک معتر ،داستان آمهدن دو متخاصهم نهزد داوود
(ع)است ،بیش از ای نمی رساند ک ای داسهتان صهحن

عالمه بباببههایی نیههز در تفسههیر المیههزان در ای ه
خصوص ب صراحت گقت اند ک ای ماجرا یک صحن

ای بوده ک خدای تعالی برای آزمایش داوود ک درعهالم

سازی الهی بوده ک ب تعبیر امروزی همان نمایش اجرا

تمثل ب وی نشان داده تا او را ب تربیت الهی تربیت کنهد

کردن می باشد« .اکثر مفسری ب تبع روایهات بهر ایه

و راه و رسم داوری عادتن را ب وی بیاموزد .تا در نتیج

اعتقادند ک ای قو که به مخاصهم بهر داوود وارد

هیچ وقت مرتک

شدند ،مالئک خدا بودند ،و خدا آنان را به سهوی وی

منحرر نگردد ».تأکید عالم بر ویژگی تربیتی ای نمایش

فرستاد تا امتحانش کند ....لیک خصوصیات ای داستان

و صحن پردازی انجا شده خود گواهی اسهت بهر ایه

دتلت می کند بر اینک ای واقع یک واقع ببیعی [هر

خصوصیت در داستان قضاوت حضرت داوود(ع) ک بها

چند ب صورت مالئک ) نبوده ،چون اگر ببیعی بود باید

بیان نکت ای دیگر  ،ویژگی تربیتی آن را ک همهان رشهد
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اولی چیزی ک در شر تصاویر ارائ شده ب چشم می

کرد ک خدا هیچ خرقی داناتر از او نیافریده ،خدای تعالی
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هراس افتاد ،گفتند :مترس  ،دو مدعی [هستیم] ک یکهی

بر داوود وارد می شدند  ،ن از دیوار .و نیز با ابالع وارد
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آن اشخاص ک یا انسان بوده اند و یا مرک از راه ببیعهی

جایگاه نمایش بهعنوان روش تربیتی در قرآن کریم
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اند« .ای جمر ب جمر ما قبل و مقابل آن قرار گرفت ،

جای بسی تأمل و سوال دارد؛ ک ب چه دلیهل خداونهد

ای معنا را ب آی می دهد ک در داوری در بهی مهرد

صحن ای غیر واقعی را توس رسول خهود بوجهود مهی

پیروی هوای نفس مک ک از حق گمراهت کند ،حقهی

آورد و پرده پرده آن را جرو برده و ب شکل و نتهایج آن

ک همان راه خداست و در نتیج می فهماند ک سهبیل

نیز اشاره می نماید؟ آیا غیر از ای اسهت ،که خداونهد

خدا حق است .بعضی از مفسری گفته انهد در اینکه

قصد داشت الگویی از یک روش تما عیار با ویژگی های

داوود(ع) را امر کرد ب اینک ب حق حکم کنهد و نههی

خاص خود برای ما ارائ می دهد! لذا در اینجاسهت که

نفرمود از پیروی هوای نفس ،تنبیهی است برای دیگران،

ارزش روش های تربیتی نمایشی برای ما روش می شود

یعنی هر کسی ک سرپرست امور مرد می شود ».اشاره

 ،چرا ک با ارائ ای نمون کامل در می یابیم ،ک نمهایش

ب نقش تنبیهی و تربیتی آی ک با تکی بر قدرت تمیز و

ها قابریت ارزشی شدن ب عنوان یک عمهل الههی را دارا

تشخیص فرد ک نقش اساسی در قضهاوت و در مسهیر

هستند ،ب شرط آنک ریش در اندیش دینی منبعث از آن

حق قرار گرفت و پرهیز از غفرت و غرب هوای نفس بر

داشت باشند.

انسان را داشت  ،نشان از نقش نمایش برای بهر یهک

متنمایای

تذکر تربیتی در جهت بروز ارزش و اهمیت پهرورش و
کس

داستان زندگی حضرت یوسف (ع) ک بی شک یکهی

شناخت و تشخیص برای خارج نشهدن از مسهیر

از جذاب تری داستان های قرآنی می باشد .در سوره ای

کمال و قرب ب حق و عدالت می باشد..
4امایای

م ل یم جر م دن،مت سطمحضارتمی سا

نر یمترنیهم ممتوبنمساویمنر د

ب همی نا در قرآن آمده است ،ک در آنجا از آن بعنوان

م

احس القصص یاد شده است  .جذابیت ای قص بگونه

مد دم

ایست ک در شاخ های مخترف ادبی هنری آثار زیهادی
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ای نمایش ک در بخشهی از سهوره یوسهف آمهده

در مورد زندگی ای پیامبر تولید شهده اسهت .خصوصهاً

است  ،دارای چند پرده می باشد و نقش آفهری اصهری

درحیط

آن پیامبر عظیم الشأن  ،حضرت یوسف (ع) می باشهد.

ادبیات تصویری کودک ونوجوان ،ب بوری ک

اکثر مخاببی با کریات زندگی ایشان آشنا می باشهند  .از

ای نمایش دو نکت قابل توج و حائض اهمیهت دارد .

ای رو در ای گفتار از ارائ تما داسهتان  ،صهرر نظهر

نکت ای ک در وحر نخست ب چشم می آیهد واقعهی

کرده و فق بذکر آیاتی پرداخت می شود ک مسهتقیم بها

بودن آن می باشد .ای نمایش ک ریش در حقایق الهی

پرده های نمایشی ای سوره ارتباط دارد.

داشت  ،در صحن هایی واقعی از زنهدگی شهکل گرفته

سوره یوسف/آی  67تا 88

است ،از همی رو باید گفت :اگر نمایشی ای قابریت را

آی  /67وهنگامی ک بریوسف وارد شدند برادرش را

داشت باشد ک توس پیهامبری و به شهکل واقعهی در

نزد خود جای داد ،گفت :م برادرتو هسهتم  ،بنهابری از

صحن زندگی ب اجراء در بیاید؛ بطور قطع مهی توانهد
الگویی مناس

مم

آنچ می کردند  ،غمگی مباش.

برای استفاده در شهکل ههای متفهاوت

آی  /10پس هنگامی ک آنان را به خهوار وبارشهان

نمایشی ،نیز باشد .نکت دومهی که بخشهی از آن ،بهو

مجهزکرد،آبخوری را در باربرادرش نهاد سپس ندا کننهده

ضو در قرآن بر شده است ،اندیش و هدر نمایش

ای بانگ در داد  :ای کاروانیان  ،قطعاً شما دزد هستید .

می باشد .البت ای بدان معنی نمی باشد ک در هر کهار

آی [ /11برادران] در حالیک ب آنهان روی کردنهد ،

نمایشی می بایست هم اهدار آشکار باشند .و اگهر در

گفتند :چ گم کرده اید؟

قرآن ب آن اهدار اشاره شده ،از بابهت ویژگهی ههای

آی  /11گفتند جا شاه راگم کرده ایم و برای هرکس

هدایتی و تربیتی ای کتاب الهی می باشد ،همانطور که

ک آن را بیاورد یک بارشترخواهد بود و م ضام آنم .

در صورت ظاهری نمایش  ،بخشی از ای اههدار نیهز
پنهان است .بنابر ای وقتی پیامبری ب فرمهان خداونهد
523
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توان و قدرت تشخیص انسان است را مشخص نمهوده

نقش آفرینی می کند وخداوند مهر تایید ب آن مهی زنهد،

دکتر مرتضی افشاری

آی ُ /11گفتند :ب خدا سوگند،شما خوب می دانیهد

اودانای حکیم است

ک ما نیامده ایم در ای سرزمی فسهاد کنهیم ومها دزد

آی  /85و ازآنان روی گردانید و گفت  :ای دریغ بهر

نبوده ایم.
آیهه  /15گفتنههد :کیفههرش [همههان]کسههی اسههت

چشمانش از اندوه سپید شد .
آی  /88پس چون [برادران]بر او وارد شدند،گفتند:ای

ک [جا ]در بار او پیداشود .پس کیفرش خود اوست .ما

عزیز،ب ما و خانواده ما آسی

ستمکاران را اینگون کیفر می دهیم.
آی  /16پس ب [بازرسی] بارهای آنان پهیش از بهار

ناچیز آورده ایم.بنابرای پیمان ما را تمها بهده و بهر مها

برادرش  ،پرداخت آنگاه آن را از بار برادرش[بنیهامی ]

تصدق ک ک خدا صدق دهندگان را پاداش می دهد.

درآورد  .اینگون ب یوسف شیوه آمهوختیم .او درآیهی

رلهم طالقمایای

پادشاهی نمی توانست برادرش را بازداشت کند  ،مگهر

ی س

اینک خدا بخواهد .درجات کسانی راک بخهواهیم بهات
می بریم و فوق هر صاح

مننمنخشایم ومآیااتمسا نم

مم

با توج ب اینک تما اعمال انبیهاء الههی به فرمهان

دانشی دانشوری است.

حضرت حق بوده وآنها مکرف ب انجا دستورات الههی،

آی  /11گفتند :اگر او دزدی کهرده  ،پهیش از ایه

بدون چون و چرا در عرل اعمال بودند ،حضرت یوسهف

برادرش دزدی کرده است ،یوسف ایه [سهخ ] را در

(ع) نیز همانند دیگهر انبیهاء  ،در همه حهال مطیهع امهر

دل پنهان داشت و آن را برایشان آشکار نکهرد ،گفهت:

خداوند بوده است .از همی رو می بینیم ک حضهرت در

موقعیت شما بدتر است و خدا ب آنچ وصف می کنید
داناتر است.

تما سال هایی ک بر مسند قدرت در مصر تکی زده بود؛
هیچ اقدامی در جهت مطرع ساخت خانواده و یا حهداقل

آی  /18گفتند :ای عزیز  ،او پهدر ی پیرسهالخورده

تا زمان آن فرا رسهد؛ و همهانطور که خداونهد در آیه

از نیکو کاران می بینیم .

/15سوره یوسف وعده داده "...وب او وحی کهردیم که

آی  /17گفت پناه برخدا ،که جهز آن کهس راکه

قطعاً آنان را از ای کارشان در حالی ک نمی دانند ،باخبر

کاتی خود را نزد وی یافتیم ،بازداشت کنیم  ،زیهرا در

خواهی کرد ".ای وعده بوقوع ب پیوندد .در تفسیر ایه

آن صورت قطعاً ستمکار خواهیم بود.

آی عالم بباببایی اینطور اشاره داشهت "اگربخهابر آن

آی  /80پس چون از او نومید شدند ،رازگویان کنار

وعده الهی نبود ممک بود خیری جروتر از ایه  ،بوسهیر

کشیدند ،بزرگشان گفت :مگر نمی دانید ک پهدرتان بها

نام و یا پیغا پدر و برادران را از جایگاه خود خبر دهد،

نا خدا پیمانی استوار از شما گرفت است وقبالً در باره

و ب ایشان برساند ک م در مصر هسهتم ،لکه در همه

یوسف تقصیر کردید؟ هرگز از ای سهرزمی نمهی رو

ای مدت ک مدت کمی هم نبود ،چنی کهاری را نکهرد،

تا پدر ب م اجازه دهد یا خهدا در حهق مه داوری

چون خدای سبحان خواست بود ،روزی برادران حسود او

کند .واو بهتری داوران است.

را در برابههراو و بههرادر محسههودش در موقههف ذلههت و

آی  /81پیش پدرتان باز گردید و بگویید  :ای پدر،

مسکنت ،و او را در برابر ایشان بر سریر سرطنت و اریکه

پسرت دزدی کرده و ما جز آنچ می دانیم

عزت قرار دهد ".همینطور ک عالمه نیهز اشهاره داشهت

نمی دانیم .

سکوت حضرت در ای مورد برنام ای براحی شده بهود

آی  /81و از مرد شهری ک درآن بودیم و کاروانی که

 ،ک می بایست در زمان خاص خهوش انجها شهود ،از

در میان آن آمدیم جویا شو ،و ما قطعاً راست می گوییم .

همی رو می توان اظههار داشهت  ،همه مهاجرا بدسهت

آی [ /81یعقوب گفت] برک نفهس شهما امهری را
بههرای شههما آراسههت اسههت .پههس [صههبرم ] صههبری
523
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پدر دلسوخت اش نمی کند و منتظر فرمان الهی می مانهد

دارد ،بنابرای یکی از ما را ب جای او بگیر ،ک ما تهورا

گواهی نمی دهیم و ما نگهبانان غی

رسیده است و سهرمای ای
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آی  /15گفتند :پس اگر دروغ بگویید  ،کیفرش چیست؟

یوسف و در حالیکه انهدوه خهود رافهرو مهی خهورد ،
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نیکوست .امیدک خدا هم آنانرا ب سهوی مه آورد که

جایگاه نمایش بهعنوان روش تربیتی در قرآن کریم

حضرت حق بوده است.

پس ب بازرسی بارهای آنان پهیش از بهار بهرادرش ،

حال ای نکت را در می یابیم ک چرا در قرآن بوضهو

پرداخت آنگاه آن را از بهار بهرادرش[بنیهامی ] در آورد .

ب گفتار واعمالی اشهاره شهده ،که در نگهاه اول ریشه در

اینگون ب یوسف شیوه آموختیم .او درآیی پادشاهی نمی

حقیقت نداشت و ظاهر آن مخاب

توانست برادرش را بازداشت کند.

امروزی قرآن را ب اشتباه

می اندازد .اما بیان قرآن خود پاسخی اسهت بهرای سهوال

از بیان آی مشخص می شود  ،بخشی از ههدر قصه

ههایی که آن

اصری ک ماجراهای بعدی بر محور آن دور می زند ،نگه

مجموع رفتار بوجود می آید ؛ زیرا آن پیامدها بهر پایه آن

داشت بنیامی در مصر بوده ،ک بوضو بیان شده  ،ایه

گفتار و رفتار مجازی اولی بوده ک از هیچ پیامبری انتظار آن

روش برای انجا منطقی کار ها ب لحاظ قوانی حهاکم و

نمی رود .یعنی عمل و گفتار پیامبر در مهورد واقعه ای که

شکل صوری قضایا ب حضرت یوسف (ع) یاد داده شده.

اصالً اتفاق نیفتاده است ،آنگون جدی می شود ک نتیجه آن

آنچ ک برای هر فردی از پیروان ادیان مخترهف ،روشه

ب باور افراد در مورد پذیرفت دزدی می انجامد و به خهود

است ،تابعیت بی چون و چرای پیامبران از خداوند اسهت

حضرت نیز تهمت زده می شود .پهس اگهر ایه سهوال در

 ،یعنی ای انبیاء هستند ک در کری امور از حضرت حهق

اذهان بوجود آمده باشد ،ک چرا پیامبری ک قول و فعهل او

مطابعت می کنند و ن خداوند از آنها ،بنهابر ایه وقتهی

برای دیگران الگو و سر مشق می باشد ،مبهادرت به چنهی

خداوند می فرماید :ای روش را ب پیامبر آموختیم  ،ابتدا

کاری کرده؟ جواب آن سوال نیز مشخص است  ،یعنی اگهر

پیامبر مبرا می شود از اینک بر اسهاس خواسهت نفسهش

ای مطر ک پیامبران مطیع دستورات الهی هستند ،و وظیف
اصری آنان امر خطیر هدایت می باشد؛ ب عنهوان یهک امهر

دست ب عمری زده باشد ،و عالوه برآن با بر آمهوزش
ای روش ب حضرت یوسف ،یک الگوی خاص نمایشهی

ثابت شده ،پذیرفت شود ،چنانچ در آی  51سوره ب و آیه

برای رسیدن ب اهدار مشخص ارائ شده است.

هایی که در خصهوص پیامهدها و آسهی
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ویژگی دیگری ک در آی های اصری داسهتان لحهاظ

 51سوره مریم ب آن اشاره شده است.
آی / 51سوره ب

شده و کمک شایانی ب درک نمایش گون آن کرده است

پس ب سوی او برویهد و بگوییهد :مها دو فرسهتاده

مت آی ها می باشد ،ک نمایشنام ای و یا فیرمنام گونه

پروردگار تواییم ،پس فرزندان اسرائیل را با ما بفرست،

بوده ،ک ب نظر می رسد ،از شهیوه نگهارش آن در دوره

وعذابشان مکه  ،به راسهتی مها بهرای تهو از جانه

های بعد الگو برداری شده است .در واقهع بایهد گفهت:

پروردگارت معجزه ای آوردیم ،و بر ههر کهس که از

مت های امروزی با تکی بر روش ب کار رفت در قرآن و
دیگر کت

هدایت پیروی کند درود باد.

الهی ،به شهکل کنهونی خهود رسهیده انهد.

آی / 51سوره مریم

همانطور ک مشاهده مهی شهود  ،در بعضهی از آیه هها

ای پدر ،براستی مهرا از دانهش [وحی،حقهایقی به

حوادث و صحن ها شر داده شده است مانند( :صهحن

دست]آمده ک تو را نیامده است .پس از م پیروی ک

گفتگوی رازگویان برادران در آی  80و یا شر گذاشهت

تا تو را ب راهی راست هدایت نمایم.

جا آبخوری در بار برادران ،ک فق نیهاز به توصهیف
صحن داشت است )..... .و یها در آیه ههای دیگهر که

می توان گفت ک حضرت در آنجا  ،در راسهتای
وظیف هدایتی خود  ،ب نوعی در یک نقش آفرینی الهی

مربوط ب مت اصری گفتگوی حضرت با بهرادرانش مهی

شرکت داشت و ب فرمان الهی ای وظیف را ب اجهرا در

باشد ،بخشی از مت

ب صورت نقل قهول مسهتقیم و بها

آورده است ،در واقع برا اصری ایه پهرده نمهایش ،

کرماتی مانند (گفت  ،گفتند ،بزرگشان گفت ،نداکننده ای

خداوند بوده ک ب صراحت در آیه /16یوسهف بیهان

بانگ در داد و یعقوب گفت ) آمهده تها از ایه بریهق ،
مطال

داشت  ،ک ای شیوه را او ب حضرت آموخت است.

باشد .
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خداوند رقم خورده و کهارگردان اصهری ایه نمهایش

آی /16سوره یوسف

دکتر مرتضی افشاری

مم

در آی  60نیز مشهخص مهی شهود ،پیهامبر در کنهار

یکی از نکات قابل توج ک درآیات ای سوره به
می باشد .ای زمین سازی در دو مرحر انجا می گیرد،

تحت فشار قرار داده و در مورد انجا ندادن خواست اش

ک برای مشخص شدن ،زمین سهازی مرحره اول ،تز

ب آنان هشدار می دهد ،ک ای عمل پیامبر نیز برخاسهت

است ب آی های  58تا  61سوره یوسف توج شود.

از ویژگی های رسالتی انبیاء بوده است.

آی  /58برادران یوسف آمدند و بهر او وارد شهدند.

تش یقمم

آنان را شناخت ولی او را نشناختند.

مطر

آی  /57وچون آنان را ب خوارو بارشان مجهزکهرد،

توس

گفت :برادر پدری خود را نزد م آوریهد  .مگهر نمهی

حضرت دارد ،ک با برگرداندن سرمای آنها شهکل

می گیرد .اما نکت دیگری ک در آی  61ب چشم می آید ،

بینید ک م پیمان تما می دهم وم بهتری میزبانانم.

ایجاد زمین برای آزمایش مجدد بهرادران مهی باشهد ،در

آی  /60پس اگر اورانزد م نیاورید ،برای شما نهزد

واقع شرای ب گون ای رقم زده می شود ،تا برادرانی ک

م پیمان ای نیست و ب م نزدیک نشوید

آی  /61گفتنهد"اورا بانیرنهگ از پهدرش خهواهیم

مستعد نیرنگ کهاری هسهتند ،مجبهور شهوند دسهت به

خواست ،محققاً ای کار را خواهیم کرد".

فریبکاری زده و یا در صحن ای دیگر ب برادر غایه

از

نظر شان تهمت بزنند .البت باید گفت :که ایه نکته از

آی  /61وب غالمان خود گفت :سرمای های آنان را

عوامل تز برای فهراهم شهدن شهرای توبه بهرادران و

در بارهایشان بگذارید،شاید وقتی بسوی خانواده ههای

بوجود آمدن مراحل بعدی بوده ک می بایست  ،انجا می

خود بر می گردند آن را باز یابند ،امیدکه آنهان را بهاز
گرداند.

شد.
پیامبر با معرفی خود ب برادرش بنیامی  ،او را آگهاه مهی

خاص بوده و هیچ نکت ای در آن ازقرم نیفتاده و همه

نماید ک در چ برنام ای باید شرکت کند ،در واقهع در

جزئیات نیز مد نظر گرفت شده است؛ زیرا پیامبر از ابتدا

اینجا ب خواننده آیات ابالع داده می شود ک قرار اسهت

می دانست ک در آینده نزدیک چکار بایهد بکنهد و به

بنیامی نیز در ای نمایش شرکت نماید .و از ای بابت او

همی دلیل شرای تز را با اسهتفاده از سه ویژگهی،

باید آماده نقش آفرینی شود؛ گرچ ب نظر می رسد افهراد

تحریک ،تحدید و تشویق ،ک در یک مهت محاورههای

دیگری از معتمدی حضرت در انجا مراحل کار شرکت

گنجانده شده ،فراهم می نماید ،ک جمر ای موارد ،در

داشت و نقش ایفا کرده اند ،چرا ک بدون حضور آنها ای

راستا و بر گرفت از ویژگی ها واهدار رسالت انبیهاء ،

مراحل از نمایش شکل نمی گرفت.

یعنی بشارت و انذار می باشد.

پردنمهایمایای

مناام ساتفادنم وم ادقم

گفتا م منشا تمم

م

پردنم لم

باتوج ب مت آی  57پیامبر بدلیل نیاز بهرادران به

ای پرده ک در آیه ههای  57تها  60آمهده اسهت.

گند  ،دان پاچیده و ب آنها پیشهنهاد مهی دههد که در

رویارویی حضرت و برادرانش را پس از سالها ب نمایش

نوبت بعدی برادر دیگرشان را همراه بیاورند و البت ای

در می آورد  ،در حالیکه حضهرت در مسهند قهدرت و

پیشنهاد با تکی بر دو صفت واقعی پیهامبر یعنهی تمها

برادرانش در موضع ضعف قراردارند .و از لحظ ای که

دادن پیمان  ،و بهتری میزبان بودن  ،ارائ می شود.

حضرت برادرانش را می شناسد ،گفتار و عمرکرد پیهامبر
در راستای شکل گیری صحن های بعدی رقم می خورد،
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دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار/تربيت واجتماع  /دانشگاه شاهد /سال هفدهم /شهریور  / / 98شماره 42

مرحر دو زمین سازی در مت آی  67آمده است ،ک

از مت آی ها بر می آید ،ک ای روش برای ههدفی

یجادم اگیزنم متحریا

آی  61نیز حکایت از تشویق عمرهی بهرادران
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چشم می آید ،آماده نمودن شرای  ،برای اجرای نمایش

پیشنهاد و تحریک اولی برادرانش ،ب شکری دیگر آنهها را
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نسترمساویم لینمنر یم جر یمایای

تحدیدمننممااود؛م اذ مت سطمپیامبر م

جایگاه نمایش بهعنوان روش تربیتی در قرآن کریم

بنیامی ابتدا دان پاچی نموده و سپس آنها را از نگرفت

آگاه درآن حضور دارند

آذوق می ترساند ،و ههم آنهان را بها برگشهت مالشهان

یژگیمهایمپردنمد مم

تشویق می نماید .در مجموع می توان گفت از ویژگهی

فراهم نمودن شرای برای به بهاور رسهاندن مهاجرا،

های مخترفی در اجرای ای پرده بهره گرفت شده است.

ازجمر بر دزدی ب صورت عا  ،ب منظور شک نکردن

یژگیمهایمپردنم لم

دیگر همراهان قافر  .در اینجا جنب الهی و هدفمند بودن
ای اتها است ،ک اجازه می دهد مخاب

استفاده از صفات واقعی پیامبر بهرای تحریهک بهرادران،
زیرا پیامبر خود را با آن صفات معرفی می نماید.

چنهی سهخ

کذبی را از ناحی پیامبر بپذیرد.

استفاده از جذابیت های نمایشی منجمر اسهتفاده از

قرار دادن جایزه برای یابنده جا  ،یعنی بهرای عمرهی

تضادها در شکل های مخترف آن مانند :بیم و امید برای
برادران ،آگاهی و ناآگاهی  ،ظالم و مظرهو  ،ضهعف و

ک اصالً صورت نگرفت است جایزه گذاشت می شود .
استفاده از شخصیت های منفی قص برای پیش بهردن

قدرت و فقر و غنا ،ک همگی در رویارویی حضرت بها

ماجرا ،مانند :جهت دادن ب کاروانیان برای تعیهی نهوع

برادرانش ب چشم میآید.

مجازات توس خودشان  ،زیرا با قوانی مصهر حضهرت

بهره گیری از عوامل تربیتی مانند :تحریک،تنبی  ،تشویق.

یوسف نمی توانست ،برادر خود را در آنجا نگ دارد .

بر و ارائ شخصیت های مثبت و منفی.

مپردنمس مم

فراهم نمودن مقدمات بهرای دسهتیابی به یکهی از

ای پرده شامل رویارویی مجدد حضرت با بهرادرانش

اهدار ،ک توب برادران می باشد.

و محاوره با آنها می باشد  .در ای پرده عالوه بر پذیرفت

پردنمد مم

ظاهری دزدی توس بنیامی  ،شرای ب گونه رقهم مهی
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می باشهد،

مت آی  10شروع پرده دو نمایش است.

خورد تا ب حضرت یوسف ک ب ظاهر غای

یعنی زمانی ک جا آبخهوری پادشهاه را درون بهار

اتها دزدی زده شود .در کتاب قص های قرآنی اثر آیت

بنیامی قرار داده اند وسپس ب برادران تهمت دزدی زده

ا مکار شیرازی در توضهیح ایه اتهها آمهده اسهت:

"درست است ک بهرادران یوسهف تهمهت نهاروایی به

می شود.

برادرشان یوسف زدند ب گمهان اینکه خهود را در ایه

در صورتیک خود قرآن با توج ب ابهالع دادن در
مورد همکاری بنیامی و حضرت یوسف(ع) ،مخابه

لحظات بحرانی تبرئ کنند ،ولی باتخره ای کار بهانه و

را آگاه می نماید ،ک آنها در اینجا دارند ،نقش ایفا مهی

دستاویزی می خواهد ک چنی نسبتی را ب او بدهند ،س

کنند  .در حالیک در برر دیگر کسانی قرار دارند که

روایت از تواریخ پیشی در ای زمین نقل شهده اسهت ،

بواقع در حال صدم روحی خوردن از ای نمایش مهی

نخست اینک  :یوسف بعد از وفات مادرش نزد عمه اش

باشند ،و بدون اینک بدانند در ای نمایش شهرکت داده

زندگی می کردو او سهخت به یوسهف عالقمنهد بهود،

شده اند .در ای پرده گا ب گا اعمهالی صهورت مهی

هنگامی ک بزرگ شد و یعقهوب خواسهت او را از عمه

گیرد و کالمی بیان می شود که کامهل کننهده نمهایش

اش باز گیرد ،عمه اش چهاره ای اندیشهید و آن اینکه

است و برای واقعی جروه دادن ماجرا تز ب نظهر مهی

کمربند یا شال مخصوصی ک از اسحاق در خاندان آنهها

رسند .امروزه موارد بسیار زیادی از ایه نهوع نمهایش

ب یادگار مانده بود بر کمر یوسف بست و ادعا کهرد که

گردانی ها در جای جای دنیا دیهده مهی شهود که در

او می خواست آنرا از وی برباید ،و ببق قانون و سنتشهان

شاخ های مخترف سیاسی،اقتصادی  ،فرهنگی اجتماعی

یوسف را در برابر آن کمر و شال مخصوص  ،نهزد خهود

ب خصوص در زیر مجموع امور سیاسهی بها اههدار
ارزشی و ضد ارزشی ب کارگرفت می شود که اغره

نگهداشت ....دیگر اینکه یکهی از خویشهاوندان مهادری
یوسف بتی داشت ک یوسف انرا برداشت و شکست و بر
523
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از ای روست که حضهرت بهرای کشهاندن بهرادرش

حکومت ها تعزی گردان و مرد ب عنوان نقش آفری نها

دکتر مرتضی افشاری

گاهی او مقداری غذا از سفره بر می داشت و ب مسکی

می رود،زیرا در قرآن ههیچ نقهل قهول مسهتقیم یها غیهر

ها و مستمندان می داد ،و ب همی جهت برادران بهانه

مستقیمی برای بنیامی نیآمده است.

جو ای را دستاویزی برای متهم ساخت او به سهرقت

پردنمچ ا ممم

قرار دادند ،در حالیک هیچیک از آنها گناهی نبود  ".در

درای پرده ب بحث بهرادران در مهورد پیمهان میهان

صورتیک اگر شرای آن گون پیش نمی رفت و صهحن

ایشان و حضرت یعقوب پرداخت شده است و توجه به

سازی نمی شد ،شاید تهمتی زده نمی شد و گناهی نیهز

دو مورد ،پیمان شکنی گشهت و همچنهی محهاوره را به

صورت نمی گرفت .در تفسیر ای آی عالم بباببهایی

یادآوری ظرمی ک در حق حضرت یوسف شده ،ب جایی

بیان داشت  :گویندگان ای سخ همان برادران پهدر ی

کشانده می شود تا جائیک برادر بزرگتر تقاضهای داوری

یوسفند و بهمی جهت یوسف را ب اب یهامی نسهبت

الهی ب جهت اعمالی ک مرتک

داده  ،گفتند ای ابه یهامی قهبالً بهرادری داشهت ،و
معنایش ای است ک برادران گفتند :اگر ای اب

یژگیمهایمپردنمچ ا ممم

یامی

1ه توج به حهاتت روحهی و شخصهیت پهردازی

امروز پیمان پادشهاه را دزدیهد ،خیرهی جهای تعجه

عناصر اصری.

نیست ،و از او بعیدنیست ،زیرا او قبالً بهرادری داشهت
ک مرتک

شده اند  ،می نماید.

بوجود آوردن حالت توب  ،اعتهرار به گنهاه و ظرهم
انجا داده در گذشت .

دزدی شد ،و چنی عمری از او نیز سهر زد،

پس ای دوبرادر دزد را از ناحی مادرخود ب ارث برده
اند  ،و مااز ناحی مادر از ایشان جدا هستیم و ای خود
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ک هیچ یک از اینها سرقت نبوده است  .ودیگهر اینکه

حالت ممک برای واقعی تر نشان دادن ماجرا به شهمار

ناراحتی از عمل نکردن ب پیمهان و وفهای به عههد
برادران گنهکار در مورد هر دو برادر کوچکترشان.

یک تبرئ ای بوده ک برادران خهود را بهدان وسهیر از
دزدی تیرئ کردند.

ه مقرر کردن تنبیه توسه یکهی از بهرادران بهرای

یژگیمهایمپردنمس ممم

خودش.

موقعیت سازی برای بوجود آمهدن ،برداشهت ههای

ه تقاضای محکم الهی نمودن.

اشتباه و تهمت زدن ب شخصیت اصری نمهایش .یهنهی

ه اعال نا آگاهی از اموری ک در حیط عهالم غیه

تهمت دزدی زدن ب حضرت یوسف ،از بابت اینکه او

می باشد.

و برادرش بنیامی از ناحی مهادری از آنهها جهدا مهی

1ه ریش یابی عرل ضعف باور های قربی.

باشند.

در ای پرده ب نکت ظریفهی نیهز اشهاره شهده  ،که

ایجاد در گیری و پیوند عابفی برای مخاب  ،مانند:

موج

همدردی در مورد کور شدن کامل حضرت یعقوب (ع)

شکل گیری حسادت برادران شهده و به عنهوان

یکی از عوامل تأثیر گذار بر باورهای قربی بر می شود.

و یا رد پیشنهاد جابجایی بنیامی با یکهی از بهرادران ،

زیرا در زمانی ک تهمت دزدی زده شد برادران بالفاصر

گرچ حضرت یوسف می داند ک از ای بابهت ممکه
است پدرش دچار ناراحتی بشود.

جواب دادند "ما کنا سارقی " و بطور کرهی ازفرزنهدان
یعقوب دزدی را نفی کردند ،زیر آنها ابتدا با تکی بر باور

براحی و انجا امهور مخترهف بهر اسهاس قهوانی

قربی خود ای مطر

موجود ک در آی  16ب آن اشاره شده است.

را بیان داشتند؛ اما ای بهاور قربهی

بدلیل ضعف ایمان و حسادت درونی با یک رویهت یهک

استفاده از براحی یهک صهحن  ،در دل صهحن ای

اتفاق ظاهری ،سست گشت و ن تنها بر آن بهاور درسهت

دیگر ،یعنی بر صحن گفتگوی و زمزمه بهرادران بها

خود نماندند ،برک خود تهمت دیگری ب برادر غای
زنند.

خودشان در صحن اصری محاوره حضرت با آنان.
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1ه مشخص نمودن بخشی از اهدار نمایش:
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جاده افکند و لذا او را متهم ب سرقت کردند در حهالی

انتخاب سکوت برای بنیامی  ،در ای پرده ،ک بهتری

جایگاه نمایش بهعنوان روش تربیتی در قرآن کریم

پردنمپوجمم

رویارویی حضرت یعقهوب و پسهرانش در کنعهان

انبیاء یعنی هدایت و قرب انسان ب حضرت حق خهورده

موضوع پرده پنجم می باشد .در ای آی پسران حضرت
بر اساس نمایش اجراء شده و بهاور بدسهت آمهده ،بها

است؛ و اندیش خرق چنی پرده ای استفاده از روش های
متنوع و اثر گذار و متناس

حضرت گفتگو مهی نماینهد و در واقهع هنهوز مجهری

رسیدن ب آن هدر کری بوده ،و آنچ مسرم است ،داستان

بخشی از پرده می باشند .اما حضرت یعقوب بر اسهاس

حضرت یوسف(ع) یک پرده نمایشی واقعی ریش گرفته

دانش الهی متوج ماجرا شده و ن تنها مطر

از اندیش ای الهی و با خواست خداوند صورت پذیرفت ،

آنها را رد

و همچنانک اشاره شد  ،روشی آموختنی بوده اسهت .امها

می نماید برک بارق امید نیز در او بوجود می آید.

نکات تربیتی ظریفی در ایه نمهایش نهفته که خبهر از

یژگیمهایمپردنمپوجمم

ویژگی اصری تربیت در اسال را می دهد .در ای نمایش

بر تفاوت دیدگاه حضهرت یعقهوب و پسهرانش

ک با تکی آشکارسهازی تهوان هسهتی شناسهی بهرادران

نسبت ب حضرت حق.

حضرت یوسف(ع) شکل گرفته اسهت ،تأکیهد بهر ایه

نشان دادن اهمیت امید ب خداوند ،به عنهوان یهک

مطر

ارزش دینی و پسندیده.

داشت ک ب دلیل عد رشد و پرورش کامهل قهوه

عاقر برادران یوسف ک نقش اساسی در هستی شناسی و

بر ارزش وجایگاه باور قربهی به رحمهت حهق

قوه تمیز حق و بابل در آنها داشت  ،سب

تعالی ک موج ادام یافت نمهایش بهر اسهاس بهاور
حضرت یعقوب ب رحمت خداوند می شود.

گشت تا تربیت

ناقص و ضعف در خداشناسی آنها مهوجبی باشهد بهرای
رفتارهای غیر اخالقی و تسر نفس اماره بر وجود آنهان
ک ب شکل نقص ایمان و در قاله حسهد بهروز نمهود.

پردنم شمم

ای پرده ک مربوط به رویهارویی سهو حضهرت

چنانک آنها نتوانستند عوامل بازدارنهده رشهد و کمهال و
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یوسف با برادرانش می باشد ،در واقع پرده تحقق وعده

قرب ب حضرت حق را شناسایی و مرتفهع نماینهد .زیهرا

الهی بوده و آنچ را ک خداوند ب حضرت در زمانیکه

همانطور ک در تعریف تربیت آمد ،اصری تری شهاخص

در چاه بود وحی کرد ،در ای صحن تحقق میپهذیرد و
برادران بها حالهت مرتمسهان و تحقیهر شهده در برابهر

تربیت ،رشد و پرورش قوای انسهانی در جههت رشهد و
تکامل او برای قرب ب حضرت حهق بهوده که در ایه

حضرت یوسف حاضر می شوند.

نمایش ب خوبی از ای نقص تربیتی پرده برداشهت شهده
است.

یژگیمهایمپردنم شمم

دستیابی ب اهدر و تحقق وعده الهی.

هد ومجزئیمترایای

بر ارزش های دینهی همچهون گذشهت ،رأفهت،

م

ارائ شیوه هدایتی و تربیتی متفهاوت در جههت الگهو

فتوت و جوانمردی.
هد ومایای

با شهرای گونهاگون  ،در راه

سازی.

م

آگاهی دادن ب اینک  ،بسیاری از امهور واقهع شهده ،
ممک اسهت ظهاهر و بهابنی متفهاوت داشهت باشهند و

همانطور ک در آی  16بیان شد ای نمایش روشهی

بسادگی نمی توان در ظاهر وقایع قضهاوت نمهود .زیهرا

بوده است ک خداوند ب پیامبرش آموخت و بر گرفت از

ممک است فردی بر اساس یک امر مجهازی به بهاور و

اندیش ای الهی می باشهد .و همهانطور که عالمه در

یقی برسد.

تفسیر المیزان بیان داشت اند ،با توج ب عصمت انبیاء،

آشکار کردن قابریت روش های نمایشی بهرای ایجهاد

عمرکرد پیامبران الهی ب فرمان خداونهد بهوده و همهان

باور در افراد مخترف.

اندیش ای ک در بعثت انبیاء مهی باشهد ،شهامل همه
مرات عمرکردی پیامبران ک ب فرمان الهی انجا شده ،
553
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نیز می باشد در واقع اندیش اصری نمایش ،گره با بعثهت

دکتر مرتضی افشاری

ک در اینجا با فراهم شدن شرای تز بهرای بازگشهت

صحن ای در دل صحن ای دیگر ،استفاده ازعامهل تضهاد

ب خود برادران ،توب آنها شکل گرفت .

برای ارائ شخصیت های مثبت و منفی ،شخصیت آگهاه و

محک انسان بوده و هشدار ب او ک همیش در معهر،

بی گناهی ،موقعیت سازی برای بوجهود آامهدن برداشهت

آزمایش قراردارد .منجمر پیامبران ک در اینجها بواقهع

های اشتباه و تهمت زدن به شخصهیت اصهری نمهایش،

اصری تری آزمهایش مربهوط به حضهرت یعقهوب و

ایجاد ارتباط عابفی با مخاب

مانند کور شدن بی تقصیر

حضرت یوسف بود .

حضرت یعقوب.
ه استفاده از نقل قول ههای مسهتقیم و غیهر مسهتقیم

بر جایگهاه ارزش ههای الههی همچهون  ،صهبر،

واستفاده از راوی برای شر صحن های بدون کال .

بخشش ،رأفت ،توب  ،امید به خداونهد ،ایسهتادگی بهر

ه بر زمان های متفاوت.

باورهای قربی درست.

ه توج ب جزئیات برای مرمهوس تهر نمهودن وقهایع

معرفی حسد ب عنوان یکی از عوامل ضعف ایمان.
نشان دادن تحقق وعده های الهی.
یافتنمهایمپژ ه

مانند :استفاده از جایگاه حکومتی توس حضرت یوسف،
تعیی کال برای شخصیت ها و در نظر گهرفت سهکوت

م

برای آنها مانند :قرار ندادن نقل قول مستقیم برای بنیامی ،

در جمع بندی مباحث بر شده ابتدا ب سه نکته

قرار دادن جایزه برای یابنده جا  ،فراهم کردن زمین برای

ه ارائ نمایش ب عنوان شیوه ای هدایتی در جههت

تعیی مجازات توس کنعانیان و یا ظاهر سازی در ترتی
گشت بارهای کاروانیان.

بارز و مشخص می توان اشاره داشت.
نیل ب اهدار مشخص

1ه وجود اهدار مشخص تربیتی آموزشی و هدایتی.

کری خرقت انسان و بعثت انبیاء

کریدی تربیت یعنی پرورش استعداد های درونهی انسهان

ه قابریت بالقوه داشت آثار نمایشی ب عنهوان یهک

منجمر قوه عاقر و قدرت تمیز حق و بابهل و حقیقهت

عمل الهی با توج ب نقش آفرینی حضرت یوسهف(ع)

جویی در هم امور است ک زمینه سهاز ههدر اصهری

و برادرش بنیامی در ای نمایش الهی

تربیت اسالمی می باشد.

در کنار ای س نکت اساسی یافت های قابل توجه

منحثم ماتیجنمگیری

دیگری نیز بدست آمد ک می توان ب شر ذیل آنها را

در نهایت می توانیم با توج ب یافت های مقاله مهی

برشمرد.

توان اظهار داشت ک ای نقش آفرینی الهی را ک هسهت

1ه مت ای نمایش همچون سهناریو ههای برجسهت
امروزی دارای خصوصیات تز برای جهذب مخابه

اولی نمایش در اسال است؛ به عنهوان روش و الگهویی

می باشد.

کامل در جهت اهدار تربیتی قابل اسهتفاده مهی باشهد و

1ه وجود قابریت های تز برای الگهو شهدن ایه

همانطور ک مشخص گردید .آثار نمایشی ،برقوه قابریهت

روش نمههایش تربیتههی ب ه بوریک ه در عصههر حاضههر

ارزشی شدن و رنگ و بهوی الههی پیهدا کهردن را ،دارا

خصوصیات کریدی آن ب قوت پابرجا مانده است مانند:

هستند ،اگر ریش در یهک اندیشه الههی داشهت باشهند.
همچنی نمایش های ارائ شده در قرآن توجه مخهاببی

ه وجود انگیزه اولی بهرای بهر نمهایش و ایجهاد

خود را ب ای نکت جر

انگیزه برای شکل گیری حوادث.
هه وجههود روال منطقههی در رونههد نمههایش مطههابق

نمهوده که خداونهد ،مهدبر و

هدایتگر انسان در تمامی شئونات زندگی او مهی باشهد و
در ای راه با تکی بر قوای محسوس انسان و قدرت تفکر

قراردادها ی موجود.
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ه هماهنگی کامل اهدار ب کار گرفت شده با هدر

5ه تأکید تما متون نمایشی قرآن بهر اهمیهت اصهل
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بر نمودن آزمایش های مخترف الهی که سهنگ

ناآگاه ،وصفات متضاد مانند امید و ناامیدی ،گناهکاری و
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استفاده از توب ب عنوان یکی از راهکارهای هدایتی

ه بهره گیری از جذابیت های نمایشی مانند :قرار دادن

جایگاه نمایش بهعنوان روش تربیتی در قرآن کریم
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نمودن اصل اساسی تربیت در اسال ک همانا تربیهت و

بوضو بر گشت و زمین و مسیر را برای رشد و تکامل

پرورش و ب فعریت رساندن استعدادهای درونی انسهان

او فراهم نموده تا او در جایگاه واقعی خود قرار گرفت و

منجمر رو حقیقت جویی و قدرت تشهخیص حهق و

ب قرب حضرت حق نائل شود.
بباببایی با همکاری نشر فرهنگهی رجهاء  ،جرهد ،11
صص175-105 ،

 .1عناصری جابر ،)1166( ،تهران ،درآمدی برنمایش و
نیایش در ایران  ،جهاد دانشگاهی ،ص 86

 .11بباببایی سید محمد حسی  ،)1166( ،تفسیر المیزان
دوره  10جردی  ،ترجم سهید محمهد بهاقر موسهوی
همدانی  ،تهران  ،بنیاد عرمی فکری عالم بباببایی با
همکاری نشر فرهنگی رجاء  ،جرد  ،11ص 105

 .1فتحعری بیگهی داوود  ،)1186( ،تطبیهق موضهوعی
روضة الشهداو برخی از مجهالس تعزیه  ،مجموعه
مقههاتت گردهمههایی نمههایش مکتهه اصههفهان،
فرهنگستان هنر ص 111

 .11قرآن مجید  ،ترجم مهدی فوتدوند  ،)1188( ،قهم ،
دفتر مطالعات تاریخ و معارر اسالمی ( ترجم آیات
اشاره شده در ای مقال از ای منبهع اسهتخراج شهده
است).

 .5قط  ،سید  ،)1161(،تهران ،آفرینش هنری در قرآن
 ،ترجم محمد مهدی فوتدونهد  ،بنیهاد قهرآن ،ص
181

 .11بیشههتری آثههار بوجههود آمههده در مههورد حضههرت
یوسف(ع) با توج ب جذابیت های موجود در داستان
زندگی ایشان در حوزه هنرهای تجسمی مهی باشهد و
با تکی ب نتایج بر پژوهشی ویژگی های تصهویری
ائم ابهار و اولیاء انجا شده در دانشکده هنر شهاهد
می توان اظهار داشت بیشتری آثار تصهویری بعهد از
حضرت رسول و حضرت عری(ع) متعرق ب حضهرت
یوسف (ع) میباشد  .همچنهی در سهال  81مجموعه
ترویزیونی ک از زندگی حضهرت سهاخت شهده بهود
ازشبک سراسری سیما ایران پخش گردید.

موانعم

 .1آژند یعقهوب  ،)1185( ،تههران  ،نمهایش در دوره
صفوی  ،فر هنگستان هنر  ،چاپ اول ،ص 81

 .5مطهری مرتضی  )1161( ،تهران ،تعریم و تربیهت در
اسال  ،انتشارات صدرا ،ص  11و 18
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 .1بباببایی سید محمد حسی  ،)1166( ،تفسیر المیزان
دوره  10جردی  ،ترجم سید محمد بهاقر موسهوی
همدانی  ،تهران  ،بنیاد عرمی فکری عالم بباببهایی
با همکاری نشر فرهنگی رجاء  ،جرد ،1صهص-115
115

 .15مکار شیرازی ناصر  ،)1185( ،تهران  ،قصه ههای
قرآن ،دارالکت اتسالمی ،صص 171و 175
 .15بباببایی سید محمهد حسهی  ،)1166( ،تفسهیر

 .8قرآن کریم  ،ترجم و تفسیر بهاءالهدی خرمشهاهی،
 ،1115تهران ،انتشارات نیروفر ه انتشهارات جهامی،
چاپ اول ،ص 111

المیزان دوره
 10جردی  ،ترجم سید محمد باقر موسوی همهدانی
 ،تهران  ،بنیاد عرمی فکری عالم بباببایی بها همکهاری

 .7بباببایی سید محمد حسی  ،)1166( ،تفسیر المیزان
دوره  10جردی  ،ترجم سید محمد بهاقر موسهوی
همدانی  ،تهران  ،بنیاد عرمی فکری عالم بباببهایی
با همکاری نشر فرهنگی رجهاء  ،جرهد  ،11صهص،
115-116

نشر فرهنگی رجاء  ،جرد  ،11ص .151

 .10بباببایی سهید محمهد حسهی  ،)1166( ،تفسهیر
المیزان دوره  10جردی  ،ترجم سهید محمهد بهاقر
موسوی همدانی  ،تهران  ،بنیاد عرمی فکهری عالمه
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او در مظاهر هستی و تعریمات غیر آشکار و با شاخص

بابل آدمی است ،که در تمها ایه چنهد نمهایش نیهز

